Geachte relatie,
Nu er het afgelopen weekend door de overheid nieuwe regels zijn bepaald die vooralsnog gelden
tot en met 6 april a.s. om de verspreiding van het Coronavirus te beperken, hebben we binnen
Schous de nodige maatregelen getroffen en de bedrijfsvoering hierop afgestemd.
Het uitgangspunt van deze maatregelen is om de gezondheid van onze medewerkers, klanten en
leveranciers zo goed mogelijk te beschermen en tegelijkertijd al het mogelijke te doen om ons
serviceniveau op een hoog peil te houden.
In het kader van het in stand houden van het serviceniveau is onze belangrijkste zorg te voorkomen
dat het Coronavirus er voor zorgt dat Schous-afdelingen uit voorzorg in quarantaine geplaatst
moeten worden. Er zijn diverse maatregelen getroffen om zoveel mogelijk te voorkomen dat deze
situatie kan optreden. Afdelingen zijn opgedeeld in kleinere teams en waar mogelijk wordt er vanuit
huis gewerkt.
Maatregelen in de winkel
Onze winkels blijven open. Op deze afdelingen worden de richtlijnen omtrent afstand houden en
hygiëne zo goed als mogelijk in acht genomen. Hygiëne is in deze situatie erg belangrijk, voor uw
gezondheid en die van onze collega’s. Daarom doen we een dringend beroep om
❖ op 1,5 meter afstand van elkaar te blijven;
❖ met pin of mobiele telefoon af te rekenen. Zo beperken we hand-op-hand contact, in lijn
met het advies van het RIVM. Als u niet kunt of wilt pinnen, vragen we u om het geld op
de balies te leggen en het eventuele wisselgeld zelf op te pakken.
Uiteraard hebben we in onze winkels strenge richtlijnen ten aanzien van hygiëne. Deze gelden
nu, net als altijd. Onze medewerkers zijn zich hier zeer bewust van en nemen extra maatregelen
zoals het vaak en goed handenwassen.
Vertegenwoordigersbezoeken
Het inplannen van bezoeken door vertegenwoordigers bij klanten en van vertegenwoordigers van
leveranciers bij Schous zijn voorlopig opgeschort. Ook interne overlegvormen met meer dan 3
personen, zijn, evenals het bezoeken van externe bijeenkomsten, voorlopig niet toegestaan voor de
Schous medewerkers.
Bezorgen
Wilt u liever de deur niet uit voor uw artikelen om contact met anderen te vermijden? Bezorgen doen
we ook. Geef uw bestelling 1 dag van tevoren door op telefoonnummer 023-5327271 of per mail
info@schous.nl. Wij bezorgen van maandag tot en met vrijdag. Bestellingen vanaf 25 euro worden
gratis bezorgd!

